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بارم1صفحه:ردیف

بازشناسی )متنالف( نمره(2:

بنویسید.1 را داستان شخصیت از رفتاری ویژگی یک و ظاهری ویژگی یک و بخوانید را زیر متن

ب و آرام را نگاهیاسرش کرد. بلند کاغذ روی از شتد.    وقار بلنتد میت ش پشتت از آهسته و انداخت ما به

می انجام را درس و کالس کارهای آرامش و وقار با قدر همین کالسهمیشه ساعات همة در او صبر داد،

لباس و بلندش قد بود. مشخص کامالً آراستهدرس و تمی  متی های بیشتر او وقار و جذابیّت به افت ود اش

می دست در همیشه را میعینکش وقتی فقط و میگرفت چشم به را آن بخواند چی ی زد...خواست

) ( رفتاری (ویژگی ( ظاهری ویژگی
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آ2 مکان و زمان و بخوانید را آن است، سفرنامه یک از برگرفته زیر بنویسید.متن را ن

ذی ماه از روز نهمین است عَرفه روز دلامروز همة همگتی الحجه، است دیدار خوش عطر از لبری  ما های

ایستاده قد تمام خدا یگانگی و وحدت عظمت مقابل در شتکوه   سپیدپوش همته ایتن به زده حیرت و ایم

دمی و امنیت و پناه برای جایی است، مقصود من ل همان کعبه یدار...نگریم.

) ( (زمان ( مکان
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کنید.3 خالصه را آن سپس بخوانید را زیر متن ابتدا

درخشتان     همیشته کشتور بتر بیگانگان استیالی و مغول شورش و    متا، هنگام میتامین کته بتود ایتران،

عرفان، خصوص در بسیاری دلموضوعات کرد. پیدا رواج تصوّف و نگرانتی آشوبیزهد چاپلوستی  ها، و هتا

بود... دوره این در دیگر رایج موارد از ریاکاری و تظاهر با همراه

5/0



بارم2صفحه:ردیف

4( است؟ افتاده اتفاق عناصری چه بین زیر (،گفتگوی

روزهای- میتو تباهی و نیستی به هستی.مرا خوش روزهای آن اتمام و کشی

می- نوید تو بر را دوباره زندگی نیستم، اتمام دهم.من

انسان- هستند.ولی نیازمند تو از بیشتر من به و دارند دوست تو از بیشتر مرا ها

می- میدرست تو پایان مرا آنها زیرا مگویی حالیکه در هستم.دانند دوباره آغازی ن

5/0

سازه )ب( نوشتاری: نمره(5های

بنویسید.1 آن از را خود دریافت و درک سپس و کنید انتخاب را زیر شعرهای از یکی

می یار کوی ز نتوروزی    الف( بتاد نستیم افتروزی   آیتد، بته دل چترا  خواهی، مدد ار باد این از

ندیدب( را آفتاب که / کنی ستارهگریه / نمیی هم را بینیها

2

ضرب2 از بنویسید.المثلیکی آن درباره و کرده انتخاب را زیر های

پشیمانیالف( آرد باز که کاری کند عاقل شودچرا خندان بگذرد، پُل از که هر ب(
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کنید.3 بازنویسی ساده زبان به را زیر حکایت

ا شنیدم را تعلّقیکی که چندان پسر، ای گفت: همی را مُریدی که مرّبی پیران روزیز به آدمی اد خاطر

درگذشتی. مالئکه از مقام به بودی، ده روزی به اگر است

عالقه()مرید: وابستگی، )تعلّق: شاگرد(
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آفرینشج در( )گری نمره(13متن:

کنید1 انتخاب را زیر موضوعات از بایکی نکاتو رعایت و خوانا وخط واژگان،مالیانگارشی درست

انشایی زیبا و بنویسید.خوش

جنگی-1 مناطق به سفری

وگفت-2 پرنده بین آسمانوگوی

داستان-3 از یکی خواندهخالصه که اید.هایی

باشیدپیروز


